
Suomen amerikanakita ry. on hyväksynyt amerikanakitan käyttäytymisen jalostustarkastuksen 

ihannetuloksen ehdotuksen 28.3.2018, ja se on tällöin toimitettu Suomen Kennelliittoon 

ennakkotarkastettavaksi. 

Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan käyttäytymisen jalostustarkastuksen työryhmä on 

palauttanut amerikanakitan käyttäytymisen jalostustarkastuksen ihannetuloksen ehdotuksen yhdistykselle 

11.10.2018. 

Jalostustoimikunta on käsitellyt Kennelliiton ehdottamat muutokset, ja niistä suuri osa on siirretty mukaan 

uuteen ehdotukseen. Joissakin kohdissa jalostustoimikunta on katsonut, että Kennelliiton hylättäväksi 

ehdottamia kohtia ei ole vielä tässä vaiheessa syytä merkitä hylätyiksi. Näissä kohdissa Kennelliitto oli 

ehdottanut hylättäväksi sellaista toimintaa, mikä on amerikanakitalla normaalia rodunomaista 

käyttäytymistä joissakin tilanteissa. Lisäksi on vaikea tietää ilman tallennettuja tuloksia, miten tarkastaja 

kulloinkin eri tilanteissa toimii. Jalostustoimikunta katsoo, että näissä kyseisissä kohdissa merkitään nyt 

ensimmäisessä ihannetuloksessa arvioksi ei-toivottava, mutta nämä asiat otetaan uudelleen arvioitavaksi, 

kun noin 20 koiran tulos on saatu ja näkyvillä jalostustietojärjestelmässä. Vieraskoiraosiossa merkittiin 

Kennelliiton hylätyiksi toivomat kohdat ei-toivottaviksi, koska jalostustoimikunnan mielestä vieraskoira-

aggressiivisuus on rodulle tyypillistä eikä sitä tulisi sekoittaa ihmisaggresiivisuuteen. Nämä kaksi asiaa tulisi 

erottaa toisistaan selkeämmin.  

Lisäksi jalostustoimikunta on käsitelleessään ehdotusta ottanut huomioon käyttäytymisen 

jalostustarkastusta kehittämässä olleen Tuiren Kaimion ehdotukset ja neuvot. 

Alla on eriteltyinä ne kohdat, joissa Kennelliitto on ehdottanut hylättyä, ja joissa jalostustoimikunta on 

kuitenkin päätynyt harkinnan jälkeen ehdottamaan ei-toivottavaa toistaiseksi, kunnes saadaan 20 tulosta 

jalostustietojärjestelmään: 

1) 1.1.1.a) A4 hyökkää voimakkaasti ihmistä kohti 

2) 1.1.1.c) sekä 1.1.2.b) sekä 2.1.1 A4 puree niin, että ei jää jälkeä 

3) 1.1.1.c) sekä 1.1.2.b)  ja 2.EAA koskettamisen yrittäminen jätettiin kokonaan väliin tarkastajan 

päätöksestä aggressiivisuuden vuoksi ja 1.1.3.EAA osio jätettiin kokonaan väliin tarkastajan 

päätöksestä aggressiivisuuden vuoksi  

4) 3.3.1.EAP heittäminen jätettiin kokonaan väliin tarkastajan päätöksestä pelon vuoksi ja 3.3.1.EAA 

sekä 3.3.2.EAA heittäminen jätettiin kokonaan väliin tarkastajan päätöksestä aggressiivisuuden 

vuoksi 

5) 5.A5 vihainen ja A05 puree ohjaajaansa sekä 5 EOH osiota ei suoriteta ohjaajan päätöksestä ja EAR 

osiota ei suoriteta tarkastajan päätöksestä 

6) 6.6.1. P4 ja 6.6.2. P4 erittäin voimakkaasti pelokas sekä 6. EAR osiota ei suoriteta tarkastajan 

päätöksestä 

7) 7.7.3. ja 7.7.5. EOP osio jätettiin kokonaan väliin ohjaajan päätöksestä pelon vuoksi ja 7.7.3. ja 

7.7.5. EOA osio jätettiin kokonaan väliin ohjaajan päätöksestä aggressiivisuuden vuoksi sekä 7.7.1., 

7.7.2. , 7.7.3 , 7.7.4. , 7.7.5. ja 7.7.6 EAP osio jätettiin kokonaan väliin tarkastajan päätöksestä pelon 

vuoksi sekä 7.7.4.,7. 7.5. ja 7.7.6. EAA tarkastajan päätöksestä aggressiivisuuden vuoksi  

8) 8.8.1.-8.8.4. EAR osiota ei suoriteta tarkastajan päätöksestä 

 

 


